
 

 

 

 

Burmistrz Woźnik 

ogłasza konkurs  

na  rolnika roku  

w Gminie Woźniki

 

 

Zgłoszenia od 5 sierpnia do 20 sierpnia 2019 r. 

Wręczenie nagród 8 września 2019 r. podczas Dożynek Gminnych w Woźnikach 

 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody! 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSU 

„ROLNIK ROKU” 

 
 

 

I. OPIS KONKURSU 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb i przebieg konkursu pn.: 

,,Rolnik Roku” zwanego dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Woźnik przy współpracy 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.  

3. Konkurs ma na celu popularyzację osiągnięć zawodowych i społecznych 

rolników z terenu Gminy Woźniki, wyróżnienie osób aktywnych  

i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy 

w rolnictwie, jak również kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa  

i wsi Gminy Woźniki. 

4. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Gminy Woźniki (miasta  

i sołectw). 

 

II. KAPITUŁA KONKURSOWA 

 

1. Kapitułę Konkursową powołuje Burmistrz Woźnik. 

2. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą m.in. przedstawiciele 

organizatora, Urzędu Miejskiego w Woźnikach, komisji ds. Rolnych, 

Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, rolników (nie zgłoszonych do 

konkursu)  oraz współorganizatorów. 

3. Zadania Kapituły Konkursowej obejmują w szczególności: 

a) ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych kandydatur; 

b) wizytację i ocenę gospodarstw na podstawie przyjętych kryteriów; 

c) wyłonienie finalistów i przydział nagród;  

d) przygotowanie protokołu z Konkursu. 

4. Od decyzji Kapituły Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 



III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości informację  

o możliwości zgłaszania do udziału w Konkursie wraz z określeniem 

terminu składania zgłoszeń. 

2. Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać instytucje oraz osoby 

prywatne, uczestnik konkursu może dokonać zgłoszenia indywidualnie / 

samodzielnie. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być rolnicy, którzy prowadzą działalność 

rolniczą, są płatnikami podatku rolnego na terenie Gminy.  

4. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na odpowiednim formularzu, 

stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie składa się w Urzędzie Miasta  

i Gminy, ul. Rynek 11 42-289 Woźniki lub przesyła w formie pisemnej na 

adres: Urząd Miasta i Gminy Woźniki, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki  

z dopiskiem: Konkurs ,,Rolnik roku”. Termin zgłoszenia: do dnia 

20.08.2019 r. Decyduje data wpływu. 

6. Złożenie formularza oznacza akceptację warunków Konkursu  

i niniejszego Regulaminu. 
 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Proces oceny kandydatów składa się z następujących etapów: 

a) oceny formalnej;  

b) oceny merytorycznej; 

c) wizytacji gospodarstw. 

2. Ocena formalna polega na weryfikacji przesłanych danych Kandydata. 

Formularz przesłany według ustalonego wzoru, kompletny, złożony  

w terminie podlega ocenie merytorycznej. 

3. Oceny merytorycznej dokonuje się na podstawie przyjętych kryteriów. 

4. Pozytywna ocena merytoryczna upoważnia do przejścia do następnego 

etapu Konkursu, czyli wizytacji gospodarstwa, o czym wyłonieni 

kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie co najmniej  

2 dni robocze przed wizytacją. 

5. Na podstawie dokonanych ocen wyłaniany i ogłaszany jest zwycięzca.  

6. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie 

oraz zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 

podczas obchodów Dożynek Gminnych w Woźnikach w dniu 8 września 

2019 r. 

 



V. KRYTERIA OCENY 

 

1. Podstawą oceny uczestników Konkursu będą dane zawarte  

w formularzach oraz ocena podczas wizytacji gospodarstwa przy 

uwzględnieniu kryteriów określonych poniżej.  

2. Kryteria podstawowe: 

- osiągane plony z jednostki powierzchni; 

- technologie uprawy zgodne z zasadami dobrej praktyki rolniczej; 

- działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów; 

- aktywność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z funduszy 

europejskich; 

- działania na rzecz ochrony środowiska; 

- dbałość o estetykę zagrody. 

3. Kryteria dodatkowe: 

- osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkurów (np. dyplomy, 

uprawnienia, certyfikaty jakości); 

- podjęte działania usprawniające bezpieczną pracę w gospodarstwie; 

- stały rozwój gospodarstwa i stworzenie perspektyw dalszego rozwoju; 

4. Pod uwagę będzie brany również całokształt pracy i działalność na rzecz 

rolnictwa. 

 

VI. NAGRODY 

 

Zwycięzcy I, II, III miejsca otrzymują: 

a) nagrody rzeczowe,  

b)  dyplomy, 

c) prawo do używania znaku graficznego laureata Konkursu 

  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy zgłoszeni do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach 

konkursowych. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas 

Dożynek Gminnych w Woźnikach w dniu 8 września 2019 r. Decyzja 

Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursowa, zaś 

sprawami organizacyjnymi zajmuje się Referat Promocji, Kultury, Sportu  

i Organizacji Pozarządowych . 



Formularz zgłoszenia kandydata do konkursu 

 ,,ROLNIK ROKU” 

 

I. Dane kandydata: 

Imię i nazwisko:...................................................................................... 

Miejscowość: ..........................................................................................,  

Kod pocztowy: ................................ 

Ulica: ..........................................................................................................,  

Nr domu: ......................................... 

Adres gospodarstwa:  ............................................................................... 

Tel./tel. kom.:  ............................................................................................. 

E-mail: ...................................................................................................... 

 

II. Informacje ogólne: 

Powierzchnia gospodarstwa ogółem: ..............................ha w tym UR.......................ha 

Wiek osoby kierującej gospodarstwem .................................. 

Czas pracy w rolnictwie........................................................... 

Ocena przyrodniczych warunków gospodarowania: 

a) bardzo trudne       b) trudne         c) średnie         d) dobre 

 

III. Charakterystyka gospodarstwa uwzględniająca główne kryteria oceniania: 

1. Dominujący kierunek produkcji gospodarstwa – krótki opis 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



Wskazana kategoria konkursu (zaznaczyć jedną) 

Produkcja 

roślinna 

Produkcja 

zwierzęca 

Produkcja 

ekologiczna 

Działy 

specjalne 

produkcji 

rolnej 

Pszczelarstwo Hodowla ryb 

      

 

2. Powierzchnia upraw i osiągana produkcja w gospodarstwie (dane za ostatnie 3 lata ) 

Wyszczególnienie (rodzaj 

uprawy) 

Powierzchnia uprawy Wydajność - Plon (dt/ha) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Produkcja zwierzęca 

(gatunek) 

Liczba zwierząt Wskaźniki produkcyjne 

(wydajność) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



3.Działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

4. Aktywność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z funduszy europejskich (czy 

korzystano z programów pomocowych dla rolników , jeśli tak to, z jakich) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

5. Działania na rzecz ochrony środowiska (technologie zmniejszające poziom ingerencji w środowisko, 

stosowanie środków chemicznych) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

6. Podjęcie działań usprawniających bezpieczną pracę w gospodarstwie, czy w gospodarstwie 

niebyło wypadku przy pracy w ostatnich 3 lat, czy systematycznie opłacana jest składka 

KRUS, 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

7. Szczególne osiągnięcia gospodarstwa (np. nagrody, wyróżnienia, istnieje możliwość dołączenia zdjęć) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.  

Potwierdzam wiarygodność powyższych danych i znajomość Regulaminu Konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  

 

 

    …………………………                                             …………………………… 

       podpis zgłaszającego                                                            podpis rolnika 



Organizator konkursu 

Konkurs został ustanowiony przez Burmistrza Woźnik.  

 

Przedmiot oceny 

 poziom produkcji i nowoczesność technologii, 

 organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia, 

 możliwe do oceny efekty ekonomiczne, 

 ochrona środowiska, 

 estetyka obejścia, 

 ogólna ocena kandydata, 

 inne np. przydatność do prowadzenia praktyk dla uczniów i studentów, działalność 

dodatkowa, pozarolnicza, przynależność do grup producenckich, uzyskane nagrody, 

wyróżnienia itp. 

 

Biuro organizacji Konkursu 

Obsługę Konkursu prowadzi Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych 

Urzędu Miejskiego w Woźnikach, 42-289 Woźniki, ul. Rynek 11, tel. 34 366 99 29 oraz 

Dyrektor MGOK w Woźnikach, 42-289 Woźniki, ul. Górna 5  tel. 602 695 461. 

 

Cel Konkursu 
 

Celem Konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników śląskich, którzy 

dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania. 

Konkurs ma również służyć poprawie wizerunku rolnictwa na terenie Gminy Woźniki 

w tworzeniu konkurencji jakościowej dla analogicznych (podobnych) produktów 

pochodzących z importu. 

Ma przybliżyć społeczeństwu niepodważalne atuty rolnictwa na terenie Gminy Woźniki  

w dziedzinie produktów wysokiej jakości, rolniczych surowców żywnościowych i żywności 

oraz stanowić jeden z istotnych atutów regionu. 

 


